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  مقدمه 

  بنام خدا

  

سالم بـر تـو شـکوفه نوشـکفته بـاغ ایمـان، خوشـا بحالتـان کـه                

تندرست و سـالمید اهـل ایمـان و پـاکی و عالقمنـد بـه نمـاز و                   

از اینکه توفیق یافته اید مخاطب فرمان خدا        . قرآن و اسالمید  

اجـــرا کننـــده دســـتورهاي خـــداي مهربـــان باشـــید، باشـــید و 

  . خوشحالیم و تبریک می گوییم

شما گلهاي معطـر بـاغ ایمـان و قرآنیـد کـه در بوسـتان انقـالب                  

ــان    ــام زم ــشور ام ــالمی و در ک ــج(اس ــدران و  ) ع ــن پ و در دام

مادران متعهـد و مـومن رشـد کـرده ایـد امیـدواریم کـه مایـه                  

.  پدر و مادر خود باشـید      افتخار ایران اسالمی و عزت  و آبروي       

آنچه می خوانید مجموعه ي از نکات و یادآوریها و دانستنیهایی   

ب اسـت بدانیـد و بـه آنهـا     واست که شما در آستانه تکلیف خـ       

  .توجه کنید

  

 دلهاي شما از نور خدا شناسی روشن باد
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یــک مــسلمان مکلــف ، از دیــن خــود آگاهییهــاي بــسیاري بایــد  

 از راه مطالعـه کتـب دینـی یـا            را دینـی معلومـات   . داشته باشد 

سوال از معلم، والدین و شرکت در کالسها و جلـسات مـذهبی             

  . می توان یاد گرفت

ر مختصر به بعضی از این دانستنیها اشـاره       ودر این کتاب به ط    

  : می کنیم

  

  اصول دین و مذهب

  : اصول دین و مذهب در اسالم بر پنج قسم است

   معاد-5مت  اما-4 نبوت -3 عدل -2 توحید -1

 یعنــی خــداي متعــال یکــی اســت و شــریک و همتــایی  :توحیــد

  . ندارد

  .  یعنی خداوند بزرگ مرتبه، ستمگر نمی باشد:عدل

 یعنی خداوند پیامبرانی را براي ارشـاد مـردم فرسـتاد            :نبوت  

که اولـین آنهـا آدم و آخـرین آنهـا حـضرت محمـد بـن عبـداهللا                   

  .است) ص(

ــه امامــت   یعنــی پــس از پیــامبر اســال :امامــت م دوازده نفــر ب

و آخرین آنها امام زمان ) ع(رسیدند که اولین آنها حضرت علی 

  . عج اهللا تعالی فرجه الشریف  است
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 یعنـــی همـــه انـــسانها در روز رســـتاخیز زنـــده شـــده،  :معـــاد

اران به بهشت می روند و بدکاران به جزاي اعمـال خـود             وکنیک

  . می رسند

  

  تقلید 

 اسالم همانند دیگر رشته هـاي    دینشناختن و فهمیدن برنامه     

علمی نیازمند تالش و کوشش زیاد است و بـه آسـانی بدسـت              

  . نمی آید

به همین خاطر دانشمندانی هستند که سالیان دراز با زحمت و 

تحمــل ســختیها در حــوزه هــاي علمیــه درس خوانــده تــا اســالم 

اینهــا عالمــان و  . رابــشناسند و آن را بــه دیگــران بیاموزنــد   

ــصان ــی    متخص ــامبر گرام ــشینان پی ــالم و جان ــن اس و ) ص( دی

در زمان حاضر هستند و به هر یک از آنـان مجتهـد             ) ع(امامان  

یـک انـسان بـالغ، دختـر یـا پـسر حتمـاً بایـد در               . گفته می شود  

ــامع      ــع ج ــک مرج ــت از ی ــد و الزم اس ــاه باش ــی آگ ــسائل دین م

الشرایط تقلیـد کنـد و مـسائل دینـی خـود را طبـق دسـتور آن                  

. ل نمایــد تــا اعمــالش در نــزد خداونــد قبــول شــود مرجــع عمــ

  راستی آیا شما مرجع تقلید خود را انتخاب کرده اید؟
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  راه شناخت مرجع تقلید

بهترین راه شناخت مرجع تقلید این است کـه دو نفـر روحـانی              

تحصیل کرده در حوزه هاي علمیه که کارشناس در امـور دیـن             

اشته باشند، مجتهدي   باشند و مردم به سخنان آنان اطمینان د       

  .را به عنوان مرجع تقلید به ما معرفی کنند

  

  زمان عمل به احکام

دستورهاي عملی اسالم برنامه زنـدگی هـر مـسلمان اسـت کـه            

پسران از آغـاز شـانزده سـالگی و دختـران از آغـاز ده سـالگی                 

  . باید آنها را رعایت کنند

بایــد توجــه داشــت کــه ســن بلــوغ بــر اســاس ســال شمــسی و 

  . سنامه اي نیست بلکه بر اساس سال قمري می باشدشنا

  

  مقدمات نماز

  وضو

قبل از نماز وضو می گیریم و با چهره اي شاداب آماده نماز می          

وضو باعث پـاکی بـدن و صـفاي روح و روشـنی دل مـی                . شویم

  .شود
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  : کیفیت انجام وضو به ترتیب زیر می باشد

   نیت-1

اعت از  ابتدا نیت می کنیم، یعنی به قصد اط       

البتـه قبـل از     . فرمان خدا وضـو مـی گیـریم       

وضو گرفتن مستحب است دستهاي خـود را        

  . تا مچ بشوییم

  

   شستن صورت -2

پس از نیت ، صورت را از باال به پـایین از جـایی کـه مـوي سـر       

  . ده است تا چانه می شوییم رویی

  

  

  

  

  

  

    شستن درست راست-3

 دست راست را از آرنج تا نوك انگـشتان،        

  . از باال به پایین می شوییم
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   شستن دست چپ-4

بعد از شستن دست راسـت، دسـت چـپ را           

  .مانند دست راست می شوییم

  

   

  

  

   مسح سرر-5

پـــس از شـــستن صـــورت و دســـتها، بـــا 

رطوبتی کـه بـر دسـت مانـده اسـت روي            

یعنی دست راست . سر را مسح می کنیم  

را روي ســر گذاشــته کمــی بــه جلــو مــی   

  . کشیم

  

  مسح پا -6

ــوك     ــت را از ن ــاي راس ــر، پ ــسح س ــس از م پ

بعـد از  . انگشت تا آخر روي پا مسح می کنیم    

راست ، پاي چپ را مـسح مـی کنـیم و بـا     پاي  

  .این عمل وضو تمام می شود

  

  



8  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگلستان شکوفه

  وضوي جبیره

اگر دست یا صورت زخم باشـد بطوریکـه آب          

براي آن ضرر داشته باشد، باید پارچـه پـاك          

آن بگـذاریم و    یا چیز دیگري مثل چـسب بـر         

ا، بـر آن قــسمت ،  هـ هنگـام شـستن سـایر جا   

  . تنها دست تر بکشیم

  

  

  غسل

ــر    ــل از اذان ظه ــه و قب یکــی از کارهــاي مــستحب در روز جمع

شستشوي مخصوصی به نام غسل جمعه است که از پـاداش و            

  . ثواب بسیاري برخوردار است

  : غسل را به دو صورت می توان انجام داد

  

  رتیبی غسل ت-غسل ارتماسی

در غسل ارتماسی به نیـت غـسل، تمـام بـدن یـک بـاره در آب        

  .فرو برده می شود

در غسل ترتیبی، اول سـر و گـردن، بعـد نیمـه راسـت بـدن و                  

  . سپس نیمه چپ آن شسته می شود

  . در انجام غسل هم مانند وضو باید نیت نمود

  .یعنی غسل را براي اطاعت از دستور خداوند انجام داد
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   تیمم

ب به اندازه کافی براي وضو یا غسل موجود نباشد، یا آب اگر آ

غـسل   و براي بدن ضرر داشـته باشـد و یـا بـراي انجـام وضـو                

. باید بجاي وضـو یـا غـسل ، تـیمم نمـود     ... وقت کافی نباشد و   

  : کیفیت انجام تیمم به ترتیب زیر می باشد

   نیت و زدن کف دستها بر زمین-1

بتـدا  به قصد اطاعت از فرمان خدا، ا      

کــف دو دســت را بــر خــاك پــاك مــی  

  . زنیم

  

  

 کــشیدن دســتها بــر   -2

  پیشانی

پــس از آن کــف دســتها را بــه اتمــام پیــشانی و دو  

طرف آن از محل روییدن مو تا ابروها و بـاالي بینـی          

  .می کشیم

  

پ بر دست   کشیدن دست چ-3

  راست

کف دست چپ را به تمام پـشت       

  .دست راست می کشیم
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   بر دست چپ کشیدن دست راست-4

بعد از آن کف دست راست را به تمـام پـشت دسـت چـپ مـی            

  . با این عمل تیمم تمام می شود. کشیم

  لباس نمازگزار

لبـاس  . امامان ما براي نمازشـان، لبـاس مخـصوص داشـته انـد           

یعنی از خودش باشد و یا اگـر        . نمازگزار باید پاك و مباح باشد     

  . از دیگري است با اجازه و رضایت صاحبش آن را بپوشد

  . زنان و دختران باید در نماز، تمام بدنشان را بپوشانند

  .  نیستولی پوشاندن صورت و دستها و پاها تا مچ لالزم

  مکان نمازگزار

ار باید مباح باشد یعنی یا از خودش باشـد یـا اگـر              مکان نمازگز 

همچنـین  . از دیگري است بـا اجـازه و رضـایت صـاحبش باشـد             

  . جایی که پیشانی را بر روي آن قرار می دهیم باید پاك باشد

جاي پیشانی ، زانوها و نوك انگشتان پا، بیش از چهار انگـشت          

 نباشد و بهتـر اسـت بـر روي زمـین همـوار              بسته پست و بلند   

  . نماز بخوانیم

ــراي نمــاز  مــومن در .  خوانــدن، مــسجد اســت بهتــرین مکــان ب

  . ، مانند ماهی در آب استمسجد

  قبله 

خانه کعبه در شهر مکه قرار دارد، قبله مسلمانان جهان اسـت             

  .و مسلمانان باید رو به آن نماز بخوانند
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  اذان

اذان، بـه همـه اعـالم مـی     . ان استاذان شعار توحیدي مسلمان  

  . کند که وقت نماز فرا رسیده است

  : ن بگوییمامستحب است  قبل از نماز اینگونه اذ
 �����٤...................... ا�ْ�َ�ُ�  ا��ّ�ُ 

  �����٢....... ا�ْ�َ�ُ� ا�ْن �� إِ�َٰ� إ�ّ� ا��ُّ�، 
�اً َرُ�ْ�ُل ا��ّ�ِ    ��� ��٢ .....ا�ْ�َ�ُ� أن� ُ�َ���

  �����٢........ ان� َ��� و�� ا��� ا�ْ�َ��ُ 
��ةِ     �����٢ ............َ��� َ�َ�� ا���
  �����٢ .........َ��� َ��� ا�َ��ٰ�حِ 

  �����٢ .........َ��� َ���� َ��ِ� ا�َْ�َ��ِ 
  �����٢ ............ ا�ْ�َ��ُ  ا��ّ�ُ 

   �����٢ ...........�� إِ�َٰ� إ�ّ� ا��ّ�ُ 

  مهاقا
  :)��� از اذان ��ب ا�� ا������ ا���� ������ (

  �����٢.......... ا�ْ�َ��ُ  ا��ّ�ُ 
  �����٢..........ا�ْ�َ�ُ� ا�ْن �� إِ�َٰ� إ�ّ� ا��ّ�ُ 

�اً َرُ�ْ�ُل ا��ّ�ِ    �����٢..........ا�ْ�َ�ُ� أن� ُ�َ���
  �����٢........ ان� َ��� و�� ا��� ا�ْ�َ��ُ 

��   �����٢..........ةِ َ��� َ�َ�� ا���
  �����٢..........َ��� َ��� ا�َ��ٰ�حِ 

  �����٢..........َ��� َ���� َ��ِ� ا�َْ�َ��ِ 
��َةُ    �����٢..........َ�ْ� �ٰ�َ�ِ� ا���

  �����٢.......... ا�ْ�َ��ُ  ا��ّ�ُ 
   �����١..........�� إِ�َٰ� إ�ّ� ا��ّ�ُ 
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  خوانیمدر هر شبانه روز باید هفده رکعت نماز ب

 نمـاز عـصر چهـار    - نماز ظهـر چهـار رکعـت       -نماز صبح دو رکعت   

 نمـاز عـشاء     – نماز مغرب سـه رکعـت        –رکعت  

  چهار رکعت

  : مراحل انجام نماز

   نیت نماز-1

 کنـیم بایـد تـا     هنگامی که نماز را شـروع مـی  

پایان آن متوجه باشیم کـه چـه نمـازي را مـی             

 خوانیم مثالً نمـاز ظهـر اسـت یـا عـصر و بایـد              

  . نماز را به نیت اطاعت از خداوند بجا آوریم

   تکبیره االحرام-2

بایـد   »  ا�ْ�َ�ـ� ا��ّـ�ُ  «هنگـام گفـتن   . می گوییم » ا�ْ�َ�ـ� ا��ّ�ُ «بعد از نیت  

بدن آرام باشد و مستحب است دستها را تا مقابل گوشـها بـاال              

  . ببریم

   قرائت-3

ــتن   ــس از گف ــ�ُ  «پ ــ� ا��ّ ــوره ح »  ا�ْ�َ� ــی  س ــد را م  م

  : خوانیم

ـــ��ِ��ِ�  ـــ��ْ�َ�ِ� ا� ـــِ� ا� ـــْ�ِ� ا��� ـــ��َِ��َ� *�ِ ـــِ� َرب� ا�َْ� ـــُ� ��ّ ا�َْ�ْ�

�ِ� *ا�ـــ��ْ��ِ� ا�ـــ��ِ��ِ� * إِ��ـــ�َك �َْ�ُ�ـــُ� وإِ��ـــ�َك *َ���ـِــِ� َ�ـــْ�ِم ا�ـــ��
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َ�اَط ا�ُ��َ�ِ��َ� *�َْ�َ�ِ��ُ�  ُ��ِب ِ�َ�اَط ا��ِ��َ� ا��َ��َ� َ�َ��ِ�ْ� َ��ِ� ا�َ��ـ*ا�ِ��َ� ا���

 �َ����   *َ�َ��ِ�ْ� َو��َ ا���

پس از قرائت سـوره حمـد، یـک سـوره دیگـر از قـرآن را مـی                   

  : ره توحید را در اینجا ذکر می کنیموبراي مثال س. خوانیم

ِ� ا���  ُ� ا�َ�ٌ� *ِ���ِ  ْ�َ�ـِٰ� ا���  �ِْ�ِ� ا��ـ� َ�ُ� * �ُْ� ُ�َ� ا��ـ� ُ� ا��� ْ� �َـْ� َ�ِ�ـْ� َو�َـْ� ُ���َـ* ا��ـ�

  *َو�َْ� َ�ُ�� ��ُ� �ُُ�ً�ا ا�َ�ٌ� * 
مردها باید در نمـاز صـبح، مغـرب و عـشا، حمـد و سـوره را در                    

رکعت اول و دوم بلند بخوانند و در نماز ظهـر و عـصر آهـسته                

  . بخوانند

   رکوع-4

تمــام شــدن حمــد و ســوره ســر را پــس از 

براي رکوع خم کرده تا جایی که دسـتها بـه      

ُ�ـْ�َ��َن «:  مـی گـوییم    زانوها برسد و چنـین    

ُ�ـْ�َ��َن «: و یا می گـوییم » َر��َ� ا�َْ�ِ��ِ� َو �َِ�ْ�ِ�ه

  » ُ�ْ�َ��َن ا���ِ  ، ُ�ْ�َ��َن ا���ِ ،ا���ِ 

   سجده-5

سپس سر را از رکوع بر می داریم و می ایـستیم و بـه سـجده               

می رویم یعنی پیـشانی و کـف دو    

ــا و نـــوك     ــر زانوهـ ــت و سـ دسـ

مـــی انگـــشتان پـــا را بـــر زمـــین 

ُ�ْ�َ��َن َر��َ�  «: گذاریم و می گوییم   
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  ُ�ـْ�َ��نَ ا��ـ�،  ُ�ـْ�َ��نَ ا��ـ�، ُ�ـْ�َ��نَ « و یـا مـی گـوییم     » ا��ْْٔ��� َو �َِ�ْ�ِ�ه

  سنگ بگـذاریم    یا در سجده نماز باید پیشانی را روي خاك       » ا���

پـس از سـجده اول مـی    . و بهتر است بر مهر کربال سجده کنیم     

جده می رویـم و سـجده دوم را ماننـد       نشینیم و بار دیگر به س     

با تمام شدن سجده دوم یک رکعـت       . سجده اول بجا می آوریم    

  . نماز را خوانده ایم

  

   : رکعت دوم-6

پس از سجده دوم از جا برخاسته و می ایستیم، حمد و سـوره              

را بــه همــان ترتیبــی کــه در رکعــت اول نمــاز گفتــه شــد مــی   

  . خوانیم

  

  :  قنوت -7

بعــد از تمــام شــدن در رکعــت دوم 

ــوع،    ــل از رکـ ــوره و قبـ ــد و سـ حمـ

مــستحب اســت دســتها را روبــروي 

  . صورت گرفته و دعا بخوانیم

در . این عمـل را قنـوت مـی گوینـد         

 « :  قنوت می توان این دعا را خواند

ربّنَا آتنَا فـی الـدّنْیا حـسنَۀً وفـی الْـآخرَةِ            

   »حسنَۀً وقنَا عذَاب النَّارِ
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  د تشه-8

پس از انجام قنوت، رکوع و سجده ها را مانند رکعـت اول بجـا        

در رکعت دوم هر نماز پـس از تمـام شـدن سـجده              . می آوریم 

: دوم باید در  حالی که رو به قبله نشسته ایم، تشهد بخـوانیم      

� ا��ُّ� َوْ�َ�ُه �� َ���َ� �َُ�، َو اَْ�َ�ُ� اَن�  اَْ�َ��ُ  « ـ�اً  اَْن ��اِ�َ� اِ�� َ�ْ�ـُ�ُه َو َرُ�ـ��ُُ�، اَ��ُّ�ـ�� ُ�َ���

ـٍ� َو الِ  ـ�ٍ  َ�ـ�� َ��ـ� ُ�َ��� تـا اینجـا رکعـت     » ُ�َ���

ــام شــد  ــاز هــم تم ــاز دو . دوم نم ــر نم اگ

ــد از    ــاز صــبح بع ــد نم ــی باشــد مانن رکعت

  . تشهد سالم می دهیم

 
  

   سالم-9

  : در پایان نماز سالم می دهیم یعنی می گوییم

��َُم َ�َ�ْ�َ� اَ���َ «   »� ا���ِ��� َو َرْ�َ�ُ� ا��ِ� َو َ�َ����ُ�ُ اَ���

��م ُ َ�َ���� َو َ�َ�� ِ���ِد ا��ّ� ا�ّ���ِِ��� َ«   »ا���

��م ُ َ�َ���ُ «   » َو َر�َ�ُ� ا��ّ�ِ  َو َ�َ����ُ� ُ �ا���

  

   رکعت سوم-10

اگر نماز سه رکعتی باشد مثل نمـاز مغـرب بعـد از تـشهد بایـد         

  : بایستیم و سه مرتبه بگوییم

  » ا�ْ�َ��  َو ا����ُ   إِ��� ا����ُ   َو َ�� إِ�َ�َ   َو ا�َْ�ْ�ُ� �ِ���ِ   ا����ِ   ُ�ْ�َ��نَ «



16  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگلستان شکوفه

و پس از آن رکوع و دو سجده انجام داده، تشهد بخوانیم و بـا               

  . سالم نماز را به اتمام رسانیم

  

   رکعت چهارم-11

ز اگر نماز، چهار رکعتی باشد مثل نماز ظهر، عصر و عشاء، بعـد ا        

سجده دوم رکعت سوم بلند مـی شـویم و مـی ایـستیم و مثـل       

  : رکعت سوم سه مرتبه می خوانیم

  » ا�ْ�َ��  َو ا����ُ   إِ��� ا����ُ   َو َ�� إِ�َ�َ   َو ا�َْ�ْ�ُ� �ِ���ِ   ا����ِ   ُ�ْ�َ��نَ «

سپس رکوع و سجده را انجام می دهیم و می نشینیم و تشهد             

  . ز را تمام می کنیمرا می خوانیم و با سالم، نما

  

  نماز جماعت

نماز هر چند مختصر و بـا تـاخیر بـه جماعـت خوانـده شـود، بـه                   

مراتب بیشتر از نمـاز بـه تنهـایی هـر چنـد طـوالنی و در وقـت                   

  . باشد ثواب و ارزش دارد

  

  چگونه در نماز جماعت شرکت کنیم؟

 وارد صف می شویم و در جایی مـی ایـستیم کـه بـین مـا و                   -1

سی کـه طـرف راسـت و چـپ مـا ایـستاده اسـت                 جلو یـا کـ     صف

  . بیشتر از یک گام فاصله نباشد
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وارد نمـاز   »  ا�ْ�َ�ـ� ا��ّـ�ُ  « بعد از نیت با گفـتن تکبیـره االحـرام       -2

  .می شویم

ماعـت حمـد و سـوره را        ج آنگاه ساعت می ایستیم تـا امـام          -3

  . بخواند

در نماز جماعـت قرائـت بـه عهـده امـام جماعـت اسـت و مـا در           

  . ی خوانیممت اول و دوم حمد و سوره را نرکع

 و قنوت   ویمرکوع و سجده می ر      همزمان با امام جماعت به     -4

و تـشهد را انجـام مـی دهــیم و همـه جمـالت رکـوع و ســجده و       

تسبیحات اربعـه و تـشهد و سـالم را همـراه امـام جماعـت مـی                  

  . خوانیم و از کارهاي او پیروي می کنیم


